
PROCEDURE BEREKENING STUDIEGELD ODISEE 

 
Om je studiegeldtarief te laten verminderen naar beurstarief of bijna-beurstarief of om te weten of je 
hiervoor in aanmerking komt, volg je de procedure zoals hieronder beschreven: 

1. Als je vorig school- of academiejaar recht had op een schooltoelage (Vlaanderen) of een 

schoolpremie (Brussel) voor het secundair onderwijs of op een studietoelage van de Vlaamse 

overheid, dan breng je het bewijs (brief of rekeninguittreksel) van je ontvangen 

schooltoelage/schoolpremie of de brief met de beslissing van de afdeling Studietoelagen (alle 

pagina’s) van 2019-2020 naar een medewerker van de Studentenadministratie van je campus. 

Je betaalt dan, onder voorbehoud, verminderd studiegeld (beurs- of bijna-beurstarief) in 

afwachting van de definitieve beslissing van de afdeling Studietoelagen.  

2. Je had vorig school- of academiejaar geen recht op een schooltoelage (Vlaanderen), 

schoolpremie (Brussel) of een studietoelage van de Vlaamse overheid, deed geen aanvraag voor 

een studietoelage of je weet niet zeker of je in aanmerking komt? 

Print dan één van onderstaande formulieren, vul dit volledig in, voeg de gevraagde bijlagen toe 

en overhandig alle documenten aan een medewerker van de Studentenadminstratie of sociale 

dienst van je campus of stuur alles door via e-mail. Kijk goed na welk formulier op jouw situatie 

van toepassing is. 

1. Aanvraagformulier beurstarief student ten laste: gebruik dit formulier als je ten laste 

bent van je ouders, van één van je gescheiden ouders of als je ten laste bent van een 

andere persoon dan je ouders. Ook wanneer je alleen woont, maar nog niet voldoende 

inkomsten hebt verworven om in aanmerking te komen voor het zelfstandig statuut of het 

gehuwd statuut, vul je dit formulier in. 

 

2. Aanvraagformulier beurstarief student niet ten laste: sta je op eigen benen en 

hebben jij en/of je partner eigen inkomsten, dan kan je met dit document nagaan onder 

welk statuut jij valt en kom je ook te weten welke inkomensbewijzen je moet bezorgen. 

Onder ‘inkomen’ verstaan we een inkomen uit arbeid, vervangingsinkomsten zoals 

werkloosheids- of ziekte-uitkering en leefloon van het OCMW. 

 

Let op! Dat je alleenstaande bent, betekent niet noodzakelijk dat je onder het statuut van 

'alleenstaand student' valt. De meeste alleenstaanden zijn trouwens ‘zelfstandig studenten’. 

Verneem hier wanneer je wel wordt beschouwd als alleenstaand student Heb je vragen 

over dit statuut? Neem dan contact op met een medewerker van de sociale dienst van je 

campus. 
 
Is één van deze situaties op jou van toepassing of heb je een andere vraag? Contacteer een 
medewerker van de sociale dienst op jouw campus. Informeer op voorhand welke documenten je moet 
meebrengen. 

 


